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ปรัชญาของหลกัสูตร 

หลกัสูตรบัญชีบณัฑิต เป็นหลกัสูตรผลิตบณัฑิตให้มีสมรรถนะในการปฏิบติังานวิชาชีพบัญชีอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรมตามมาตรฐานทางวิชาชีพบญัชี และมีสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปรับตวัตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ทั้งดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาและการส่ือสาร โดยจดัการศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการนิยม Progressivism) ให้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางของการเรียนรู้ จดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์ (Outcome Based Education) เนน้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  และจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) สร้างเสริมการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Professional Development) และให้ตระหนกัถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราช
ชนกท่ีวา่ “ขอใหถื้อประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLOs 1 แสดงออกถึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ค านึงถึงความมีจิตสาธารณะและการอยู่
ร่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม 
PLOs 2 มีทกัษะในการประกอบวชิาชีพบญัชีโดยใชค้วามรู้ในศาสตร์ทางการบญัชี 
PLOs 3 บูรณาการความรู้ทางบญัชี กบัศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีและธุรกิจ 
PLOs 4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โปรแกรมส าเร็จรูปและโปรแกรมการวางแผนทรัพยากรธุรกิจขององค์กรโดยรวม 
(Enterprise Resource Planning) เพื่อการปฏิบติังานทางบญัชี 
PLOs 5 มีทกัษะการพดู การเขียน และการน าเสนอรายงาน 
PLOs 6 สืบคน้ คิดวเิคราะห์ คิดอยา่งสร้างสรรคเ์พ่ือการแกปั้ญหา 
PLOs 7 ท างานเป็นทีมและแสดงบทบาทในฐานะผูน้ าและผูต้ามเพื่อปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  128 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
  Health for All  
464-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
  Benefit of Mankinds  
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ  5 หน่วยกติ 
895-001 พลเมืองท่ีดี   2((2)-0-4) 
  Good Citizens  
950-102 ชีวติท่ีดี  3((3)-0-6) 
  Happy and Peaceful Life  
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
  Idea to Entrepreneurship  
สาระที ่4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทนั และการรู้ดจิทิลั  4 หน่วยกติ 
 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั เลือกเรียน 2 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี  
200-103 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
  Modern Life for Green Love  
315-201  ชีวติแห่งอนาคต   2((2)-0-4) 
  Life in the Future  
820-100 รักษโ์ลก รักษเ์รา   2((2)-0-4) 
  Save Earth Save Us  
  การรู้ดิจิทลั เลือกเรียน 2 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี  
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติยคุดิจิตลั    2((2)-0-4) 
  Internet of Thing for Digital life   
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั    2((2)-0-4) 
  Digital Technology Literacy  
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข  4 หน่วยกติ 
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4) 
  Thinking and Reasoning  
315-100 ค านวณศิลป์  2((2)-0-4) 
  The Art of Computing 
 
  



สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกติ 
890-001 สรรสาระภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
 Essential English  
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Everyday English  
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go  
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4) 
 English in the Digital World  
890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  2((2)-0-4) 
 English for Academic Success  
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 
รายวชิาเลือก  6 หน่วยกติ 
           เลือก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ในสาระท่ี 6 โดยให้เลือกเฉพาะวิชาภาษาองักฤษ ท่ีเปิด
สอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากศูนย์
ศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  92 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาแกน  20 หน่วยกติ 
460-201 ทกัษะการส่ือสารทางธุรกิจ  2((1)-2-3) 
 Business Communication Skills   
460-401 การจดัการเชิงกลยทุธ์  3((2)-2-5) 
 Strategic Management   
464-191 การจดัการธุรกิจและธุรกิจระหวา่งประเทศ  3((3)-0-6) 
 Business Management and International Business  
464-241 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบญัชีและธุรกิจ  3((2)-2-5) 
 Information Technology for Accounting and Business  
 
473-200 การบริหารการเงิน  3((3)-0-6) 
 Financial Management  
874-293 กฎหมายธุรกิจ  3((3)-0-6) 
 Business Law  
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุตใ์ช ้  3((3)-0-6)   
 Principles of Economics and Application  
2.2 กลุ่มวชิาชีพ  72 หน่วยกติ 
วชิาบังคบั    48    หน่วยกติ 
464-111 หลกัการบญัชีขั้นตน้  3((3)-0-6)   
 Principles of Accounting   



464-112 การบญัชีขั้นกลาง 1  3((3)-0-6)   
 Intermediate Accounting I  
464-211 การบญัชีขั้นกลาง 2  3((3)-0-6)   
 Intermediate Accounting II   
464-212 การบญัชีขั้นสูง 1  3((3)-0-6)   
 Advanced Accounting I  
464-221 การบญัชีตน้ทุน  3((3)-0-6)   
 Cost Accounting   
464-222 การบญัชีบริหาร  3((2)-2-5) 
 Managerial Accounting   
464-242 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  3((2)-2-5) 
 Accounting Information System  
464-243 การวเิคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูลเพ่ือการบญัชีและธุรกิจ 3((2)-2-5) 
 Data Analysis and Database Design for Accounting and Business 
464-311 การบญัชีขั้นสูง 2  3((3)-0-6)   
 Advanced Accounting II  
464-331 การสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่  3((2)-2-5) 
 Auditing and Assurance   
464-332 การตรวจสอบระบบสารสนเทศและการตรวจสอบภายใน 3((2)-2-5) 
 Information System Audit and Internal Audit  
464-381 การฝึกงานทางการบญัชี  320 ชัว่โมง 
 Accounting Internship  
464-411 รายงานการเงินและการวเิคราะห์  3((2)-2-5) 
 Financial Reporting and Analysis  
Module  
464-341 ชุดวชิาโปรแกรมอีอาร์พีเพื่องานบญัชี  6((2)-8-8) 
 Module: ERP Software for Accounting  
464-351 ชุดวชิาภาษีเพื่อผูป้ระกอบการ  6((3)-6-9)   
 Module: Taxation for Entrepreneur    
 วชิาเลือก  24  หน่วยกติ 
 มี 2 รูปแบบ ใหเ้ลือกดงัน้ี  
 รูปแบบท่ี 1   วชิาเอกเด่ียว เลือกกลุ่มวชิาชีพเลือกทางการบญัชี   
  จ านวน 24 หน่วยกิต 
 รูปแบบท่ี 2   วชิาเอกและวชิาโท  
  เลือกรายวชิาจากกลุ่มวชิาชีพเลือกทางการบญัชี  จ านวน 9 หน่วยกิต 

และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพจากเอกใดเอกหน่ึงท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
หรือกลุ่มวชิาชีพจากคณะนิติศาสตร์ เป็นวชิาโท จ านวน 15  หน่วยกิต หากนกัศึกษาตอ้งการเลือก



วิชาชีพอ่ืนเป็นวิชาโท ท่ีเปิดสอนโดยคณะอ่ืนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตอ้งผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก่อนลงทะเบียนในรายวชิานั้น 

กลุ่มวชิาชีพเลือกทางการบญัชี   
464-213 การบญัชีเฉพาะกิจการ  3((2)-2-5) 
 Accounting for Specific Enterprises   
464-214 การบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ  3((2)-2-5) 
 Government Fiscal Management  
464-312 การบญัชีเพ่ือวสิาหกิจชุมชน  ((1)-4-4)   
 Accounting for Community Enterprise   
464-321 การบญัชีเพ่ือความรับผดิชอบต่อสงัคม  3((2)-2-5) 
 Social Resposnibility Accounting  
464-333 การบญัชีนิติเวชและการวเิคราะห์ขอ้มูล  3((2)-2-5) 
 Forensic Accounting and Data Analytics  
464-361 สมัมนาการสอบบญัชี  3((2)-2-5) 
 Seminar in Auditing and Internal Auditing  
464-362 การจดัการตน้ทุนเชิงกลยทุธ ์  3((2)-2-5) 
 Strategic Cost Management  
464-382 เตรียมสหกิจศึกษา  1((0)-2-1) 
 Cooperative Education Preparation  
464-392 ภาษาองักฤษเพื่อการบญัชี  3((2)-2-5) 
 English for Accounting  
464-421 การวางแผนก าไรและการควบคุม  3((2)-2-5) 
 Profit Planning and Control  
464-461 การบูรณาการความรู้ทางการบญัชี  6((2)-8-8) 
 Accountancy Capstone   
464-462 สมัมนาการบญัชีการเงิน   3((2)-2-5) 
 Seminar in Financial Accounting  
464-463 สมัมนาการภาษีอากร  3((2)-2-5) 
 Seminar in Taxation  
464-464 สมัมนาเทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชี  3((2)-2-5) 
 Seminar in Accounting Information System  
464-471 การวจิยัทางการบญัชี  3((1)-4-4)   
 Accounting Research   
464-481 สหกิจศึกษาทางการบญัชี  8(0-48-0) 
 Cooperative Education in Accounting   
หมายเหตุ  :  464-381  การฝึกงานทางการบญัชี รายวชิา 464-382 เตรียมสหกิจศึกษา และ  
464-481 สหกิจศึกษาทางการบญัชี ใหมี้การวดัและประเมินผลเป็นสญัลกัษณ์ G  P  F 
 



3. หมวดวชิาเลือกเสรี   หน่วยกติ 

นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยัอ่ืน  ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 
 

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
แผนการศึกษาปกติ

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
315-100 ค านวณศิลป์ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์(สาระ 1)   1((1)-0-2) 
464-111 หลกัการบญัชีขั้นตน้ 3((3)-0-6) 
464-191 การจดัการธุรกิจและธุรกิจระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) 
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6) 
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4) 
895-001 พลเมืองท่ีดี (สาระ 2)    2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
 รวม 18((18)-0-36) 
ภาคการศึกษาที ่2 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (สาระ 1) 2((2)-0-4) 
460-201 ทกัษะการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ 2((1)-2-3) 
464-112 การบญัชีขั้นกลาง 1 3((3)-0-6) 
874-293 กฎหมายธุรกิจ 3((3)-0-6) 
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4) 
950-102 ชีวติท่ีดี (สาระ 2)         3((3)-0-6) 
xxx-xxx เลือกการรู้ดิจิทลั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
 รวม 17((16)-2-33) 
หมายเหตุ        
1. นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัโดยคณะหรือมหาวทิยาลยั 
2. * เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑก์ารเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไปสาระบงัคบัเรียน สาระท่ี 6 
ภาษาและการส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล (สาระ 5) 2((2)-0-4) 

464-211 การบญัชีขั้นกลาง 2 3((3)-0-6) 

464-221 การบญัชีตน้ทุน  3((3)-0-6) 

464-241 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบญัชีและธุรกิจ 3((3)-0-6) 

473-200 การบริหารการเงิน 3((3)-0-6) 

xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (เลือก ภาษาและการส่ือสาร) 2((x)-y-z) 

 รวม 16((x)-y-z) 

ภาคการศึกษาที ่2 
464-212 การบญัชีขั้นสูง 1  3((3)-0-6) 
464-242 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3((2)-2-5) 
464-243 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการบญัชีและธุรกิจ 3((2)-2-5)   
464-222 การบญัชีบริหาร 3((3)-0-6) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (เลือก ภาษาและการส่ือสาร) 2((x)-y-z) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกหรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
 รวม 18((x)-y-z) 
   

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
464-311 การบญัชีขั้นสูง 2 3((3)-0-6) 
464-331 การสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (เลือก ภาษาและการส่ือสาร) 2((x)-y-z) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกหรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกหรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx เลือกเสรี 3((x)-y-z) 
 รวม 18((x)-y-z) 
ภาคการศึกษาที ่2 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ (สาระ 3) 1((1)-0-2) 
464-332 การตรวจสอบระบบสารสนเทศและการตรวจสอบภายใน 3((2)-2-5)   
464-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
Module   
464-341 ชุดวชิาโปรแกรมอีอาร์พีเพื่องานบญัชี 6((2)-8-8) 
464-351 ชุดวชิาภาษีเพื่อผูป้ระกอบการ 6((3)-6-9) 
 รวม 17((x)-y-z) 



ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
464-381  การฝึกงานทางการบญัชี 320 ชัว่โมง 
 รวม 320  ช่ัวโมง   
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
464-411 รายงานการเงินและการวเิคราะห์ 3((3)-0-6) 
460-401 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3((2)-2-5)   
xxx-xxx วชิาชีพเลือกหรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกหรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx เลือกเสรี 3((x)-y-z) 
 รวม 15((x)-y-z) 
ภาคการศึกษาที ่2 
464-461 การบูรณาการความรู้ทางการบญัชี 6((2)-8-8) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกหรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
 รวม 9((x)-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
แผนสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1  
322-100 ค านวณศิลป์ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์(สาระ 1)   1((1)-0-2) 
464-111 หลกัการบญัชีขั้นตน้ 3((3)-0-6) 
464-191 การจดัการธุรกิจและธุรกิจระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) 
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6) 
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4) 
895-001 พลเมืองท่ีดี (สาระ 2)    2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
 รวม 18((18)-0-36) 
ภาคการศึกษาที ่2  
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (สาระ 1) 2((2)-0-4) 
460-201 ทกัษะการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ 2((1)-2-3) 
464-112 การบญัชีขั้นกลาง 1 3((3)-0-6) 
874-293 กฎหมายธุรกิจ 3((3)-0-6) 
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4) 
950-102 ชีวติท่ีดี (สาระ 2)         3((3)-0-6) 
xxx-xxx เลือกการรู้ดิจิทลั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
 รวม 17((16)-2-33) 
หมายเหตุ        
1. นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัโดยคณะหรือมหาวทิยาลยั 
2. * เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑก์ารเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไปสาระบงัคบัเรียน สาระท่ี 6 
ภาษาและการส่ือสาร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1    
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
464-211 การบญัชีขั้นกลาง 2 3((3)-0-6) 
464-221 การบญัชีตน้ทุน  3((3)-0-6) 
464-241 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบญัชีและธุรกิจ 3((3)-0-6) 
473-200 การบริหารการเงิน 3((3)-0-6) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (เลือก ภาษาและการส่ือสาร) 2((x)-y-z) 
 รวม 16((x)-y-z)  
ภาคการศึกษาที ่2  
464-212 การบญัชีขั้นสูง 1  3((3)-0-6) 
464-242 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3((2)-2-5) 
464-243 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการบญัชีและธุรกิจ 3((2)-2-5)   
464-222 การบญัชีบริหาร 3((3)-0-6) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (เลือก ภาษาและการส่ือสาร) 2((x)-y-z) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกหรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
 รวม 18((x)-y-z) 
   

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1  
464-311 การบญัชีขั้นสูง 2 3((3)-0-6) 
464-331 การสอบบญัชีและการใหค้วามเช่ือมัน่ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป (เลือก ภาษาและการส่ือสาร) 2((x)-y-z) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกหรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกหรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx เลือกเสรี 3((x)-y-z) 
 รวม 18((x)-y-z) 
ภาคการศึกษาที ่2  
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ (สาระ 3) 1((1)-0-2) 
464-332 การตรวจสอบระบบสารสนเทศและการตรวจสอบภายใน 3((2)-2-5)   
464-382 เตรียมสหกิจศึกษา 1((0)-2-1) 
464-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
Module   
464-341 ชุดวชิาโปรแกรมอีอาร์พีเพื่องานบญัชี 6((2)-8-8) 
464-351 ชุดวชิาภาษีเพื่อผูป้ระกอบการ 6((3)-6-9) 
 รวม 18((x)-y-z) 



ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
464-381  การฝึกงานทางการบญัชี 320 ชัว่โมง 
 รวม 320  ช่ัวโมง   
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1  
464-411 รายงานการเงินและการวเิคราะห์ 3((3)-0-6) 
460-401 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3((2)-2-5)   
xxx-xxx วชิาชีพเลือกหรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกหรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx เลือกเสรี 3((x)-y-z) 
 รวม 15((x)-y-z) 
ภาคการศึกษาที ่2  
464-481 สหกิจศึกษาทางการบญัชี 8(0-48-0) 
 รวม 8((0)-48-0) 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                     

เอกสาร 2-5 

 

                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล           

                          

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 

การประเมนิผล 

PLO1 แสดงออกถึงพฤติกรรมดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วชิาชีพ ค านึงถึงความมีจิตสาธารณะและ
การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม 

1. บรรยาย (Lecture) 
2. กรณีศึกษา (Case Study) 
3. การท างานเป็นกลุ่ม (Group Work) 
4. การอภิปราย (Discussion) 
5. การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
6. การสะทอ้นความคิด (Reflective thinking) 
7. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self study) 
8. การเรียนรู้จากบุคคลตน้แบบ/ปราชญ ์
(Learning from model persons/learned persons) 
9. การน าเสนอผลของการ สืบคน้ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย (presentation of reading assignment) 
10. การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) 

1. การสอบขอ้เขียน  
(Written examination) 
2. การสงัเกตพฤติกรรม  
(Behavior observation) 
3. การน าเสนอผลงาน (presentation) 

PLO2 มีทกัษะในการประกอบวชิาชีพ
บญัชีโดยใชค้วามรู้ในศาสตร์ทางการบญัชี 
2.1 จดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน
ตามหลกัการบญัชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย (TFRS) 
2.2 จดัท าและน าเสนอสารสนเทศทางการ
บญัชีบริหารเพื่อการวางแผน ควบคุมและ
ตดัสินใจ 
2.3 สามารถประเมินความเส่ียงและให้
ความเช่ือมัน่ต่อรายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการสอบบญัชี 
2.4 ประยกุตใ์ชก้ฎหมายภาษีอากรท่ี
เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานดา้นบญัชี 

1. บรรยาย (Lecture) 
2. กรณีศึกษา (Case Study) 
3. การสอนแบบสมัมนา (Seminar) 
4. การฝึกปฏิบติั (Practice) 
5. การท างานเป็นกลุ่ม (Group Work) 
6. การอภิปราย (Discussion) 
7. การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
8. การดูงาน (Observation trip) 
9. การสะทอ้นความคิด (Reflective thinking) 
10. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self study) 
11. การเรียนรู้จากบุคคลตน้แบบ/ปราชญ ์
(Learning from model persons/learned persons) 
12. การสรุปประเดน็ส าคญั หรือการนาเสนอผล
ของการ สืบคน้ท่ีไดรั้บมอบหมาย (Summary of 
main topics, or presentation of reading 
assignment) 

1. การสอบขอ้เขียน  
(Written examination) 
2. การสงัเกตพฤติกรรม  
(Behavior observation) 
3. การประเมินการบา้น  
(Homework assessment) 
4. การประเมินรายงาน/ โครงงาน 
(Report/Project) 
5. การประเมินการวพิากษ/์  
การน าเสนอผลงาน (Assessment of 
report criticism/presentation) 



PLO3 บูรณาการความรู้ทางบญัชี กบั
ศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ในการปฏิบติังาน
ดา้นการบญัชีและการจดัการธุรกิจ 
3.1.ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางการเงิน การ
บริหารการเงิน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการ
ปฏิบติังานดา้นการบญัชีและการจดัการ
ธุรกิจ 
3.2 ประยกุตใ์ชก้ฎหมายและขอ้บงัคบัทาง
ธุรกิจ และบูรณาการในการปฏิบติังานดา้น
บญัชี และธุรกิจ 
3.3 เช่ือมโยงองคค์วามรู้ดา้นการบญัชีกบั
กลยทุธ์ทางธุรกิจและการจดัการ 

1. บรรยาย (Lecture) 
2. กรณีศึกษา (Case Study) 
3. การสอนแบบสมัมนา (Seminar) 
4. การฝึกปฏิบติั (Practice) 
5. การท างานเป็นกลุ่ม (Group Work) 
6. การอภิปราย (Discussion) 
7. การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
8. การดูงาน (Observation trip) 
9. การสะทอ้นความคิด (Reflective thinking) 
10. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self study) 
11. การเรียนรู้จากบุคคลตน้แบบ/ปราชญ ์
(Learning from model persons/learned persons) 
12. การสรุปประเดน็ส าคญั หรือการนาเสนอผล
ของการ สืบคน้ท่ีไดรั้บมอบหมาย (Summary of 
main topics, or presentation of reading 
assignment) 

1. การสอบขอ้เขียน  
(Written examination) 
2. การสงัเกตพฤติกรรม  
(Behavior observation) 
3. การประเมินการบา้น  
(Homework assessment) 
4. การประเมินรายงาน/ โครงงาน 
(Report/Project) 
5. การประเมินการวพิากษ/์ 
การน าเสนอผลงาน (Assessment of 
report criticism/presentation) 

PLO4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีโปรแกรม
ส าเร็จรูปและโปรแกรมการวางแผน
ทรัพยากรธุรกิจขององคก์รโดยรวม 
(Enterprise Resource Planning) เพื่อการ
ปฏิบติังานทางบญัชี 

1. บรรยาย (Lecture) 
2. กรณีศึกษา (Case Study) 
3. การสอนแบบสมัมนา (Seminar) 
4. การฝึกปฏิบติั (Practice) 
5. การท างานเป็นกลุ่ม (Group Work) 
6. การอภิปราย (Discussion) 
7. การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-
based instruction) 
8. การดูงาน (Observation trip) 
9. การสะทอ้นความคิด (Reflective thinking) 
10. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self study) 
11. การเรียนรู้จากบุคคลตน้แบบ/ปราชญ ์
(Learning from model persons/learned persons) 
12. การสรุปประเดน็ส าคญั หรือการนาเสนอผล
ของการ สืบคน้ท่ีไดรั้บมอบหมาย (Summary of 
main topics, or presentation of reading 
assignment) 

1. การสอบขอ้เขียน  
(Written examination) 
2. การสงัเกตพฤติกรรม  
(Behavior observation) 
3. การประเมินการบา้น  
(Homework assessment) 
4. การประเมินรายงาน/ โครงงาน  
(Report/Project) 
5. การประเมินการวพิากษ/์  
การน าเสนอผลงาน (Assessment of  
report criticism/presentation) 

PLO5 มีทกัษะการพดู การเขียน และการ
น าเสนอรายงาน 

1. บรรยาย (Lecture) 
2. การฝึกปฏิบติั (Practice) 
3. การท างานเป็นกลุ่ม (Group Work) 
4. การอภิปราย (Discussion) 
5. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self study) 

1. การสอบขอ้เขียน  
(Written examination) 
2. การสงัเกตพฤติกรรม  
(Behavior observation) 
3. การประเมินการบา้น  



6. การสรุปประเดน็ส าคญั หรือการนาเสนอผล
ของการ สืบคน้ท่ีไดรั้บมอบหมาย (Summary of 
main topics, or presentation of reading 
assignment) 
7. การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) 

(Homework assessment) 
4. การน าเสนอผลงาน (presentation) 
5. การสอบทกัษะ  
(Skills examination) 

PLO6 สืบคน้ คิดวเิคราะห์ คิดอยา่ง
สร้างสรรคเ์พ่ือการแกปั้ญหา 

1. การท างานเป็นกลุ่ม (Group Work) 
2. การอภิปราย (Discussion) 
3. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self study) 
4. การสรุปประเดน็ส าคญั หรือการนาเสนอผล
ของการ สืบคน้ท่ีไดรั้บมอบหมาย (Summary of 
main topics, or presentation of reading 
assignment) 

1. การสงัเกตพฤติกรรม  
(Behavior observation) 
2. การประเมินผลงาน   
(Assessment of output)  
3. การน าเสนอผลงาน (presentation) 

PLO7 ท างานเป็นทีมและแสดงบทบาทใน
ฐานะผูน้ าและผูต้ามเพื่อปฏิบติังานให้
บรรลุเป้าหมาย 

1. การท างานเป็นกลุ่ม (Group Work) 
2. การอภิปราย (Discussion) 
3. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self study) 
4. การสรุปประเดน็ส าคญั หรือการนาเสนอผล
ของการ สืบคน้ท่ีไดรั้บมอบหมาย (Summary of 
main topics, or presentation of reading 
assignment) 

1. การสงัเกตพฤติกรรม  
(Behavior observation) 
2. การประเมินผลงาน   
(Assessment of output)  
3. การน าเสนอผลงาน (presentation) 

 



เอกสาร 2-3 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

คณะวทิยำกำรจดักำร 
สำขำวชิำกำรบัญชี 

 
001-102 ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำทีย่ัง่ยืน 2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
 ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 
หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึงพฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอยางย ัง่ยืน การวเิคราะห์การน าศาสตร์พระราชา
ไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ 
 Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work principles, 
understanding and development of the King’s philosophy and sustainable development; an analysis of application of the 
King’s philosophy in the area of interest including individual, business or community sectors in local and national level 
001-103  ไอเดยีสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
 การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท าแนวคิดธุรกิจ
ดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
 Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business opportunity 
analysis; using business models with modern business tools 
200-103  ชีวติยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว 2((2)-0-4) 
            Modern Life for Green Love   
 สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มโลกในปัจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต มลพิษส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบัน 
สถานการณ์การใชน้ ้ าและผลกระทบจากชีวติประจ าวนั สถานการณ์อากาศเสีย และการผลิตขยะ 
มูลฝอย วธีิการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ 
 Current situation of world environment, natural resources for living; current pollution in community; current 
situation of water usage and impact from daily life; current situation ofair pollution and solid waste; natural resources and  
pollution management 
200-107  กำรเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติยุคดจิทิลั 2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital life 
 แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยคุใหม่ แนะน าเทคโนโลยีการส่ือสารยคุใหม่ การใชง้านอินเตอร์เน็ตอยา่งชาญ
ฉลาด หลกัการของการเช่ือมต่อสรรพส่ิงและการประยกุตใ์ชง้าน แนะน าโปรแกรมประยกุต์ท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 Introduction to modern computer technology; introduction to modern communication technology; smart 
internet usage; introduction to Internet of Things; introduction to program applications for 21st century skills 
315-100  ค ำนวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
 The Art of Computing 
 คณิตศาสตร์รอบตวั ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิต อตัราดอกเบ้ียค่ารายปี การรวบรวมและจดัการ
ขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการน าเสนอ 



 Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; collection and 
management data; introduction to data analysis and presentation 
315-201  ชีวติแห่งอนำคต  2((2)-0-4) 
 Life in the Future   
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงานสะอาด เทคโนโลยี
สารสนเทศกบัการใชชี้วติในอนาคต ปัญญาประดิษฐ ์
 Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; information technology for 
living in the future; artificial intelligence 
315-202  กำรคดิกบักำรใช้เหตุผล  2((2)-0-4) 
Thinking and Reasoning 
 นิยามและความส าคญัของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลกัเหตุผล การใหเ้หตุผล 
การคิดเชิงวทิยาศาสตร์และนวตักรรม 
 The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types of thinking; 
causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดีจิทิลั  2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy 
 การเรียนรู้และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตอยา่งเขา้ใจและปลอดภยั ฝึกฝน
การใชง้านโปรแกรมประยุกตท่ี์จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใชง้านแอปพลิเคชนัในคลาวด์คอมพิวติ้ง เพ่ือการปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable way; practice the 
applications needed to work; uses of cloud computing applications for work effectively 
388-100  สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์  1((1)-0-2)  
 Health for All 
 หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง  ปัญหา
สุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบ้ืองตน้ของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวยั แนวคิด
พ้ืนฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
 Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated situation; common mental 
health problems, warning signs, initial assessment and care; concepts of health and health promotion; first aid 
460-201  ทกัษะกำรตดิต่อส่ือสำรทำงธุรกจิ 2((1)-2-3)   
Business Communication Skills  
 ทกัษะการเขียน การน าเสนอทางธุรกิจส าหรับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในโลกธุรกิจสมยัใหม่ การสืบคน้และการ
ประยกุตใ์ชข้อ้มูลเพ่ือการท ารายงานทางธุรกิจ การประยกุตใ์ชจ้ริยธรรมทางการส่ือสารในบริบทพหุวฒันธรรมทางธุรกิจ 
 Writing skills; business presentation for stakeholders in modern business era; information searching and 
applying for business reports; conducting business ethics for cultural diversity context 
 
 
 
 



460-401  กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์  3((2)-2-5)   
Strategic Management  
 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้ งภายนอกและภายในธุรกิจ การก าหนด
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย เป้าหมายของธุรกิจ การก าหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์ร ระดบัธุรกิจ และระดบัหนา้ท่ี การน าแผน
กลยทุธ์ไปปฏิบติั การประเมินผลและการควบคุม เนน้การใชก้รณีศึกษาส าหรับการพฒันาธุรกิจ  
 Basic concepts of strategic management; environmental and Internal scanning; vision, mission, policy of 
business; strategy formulation on corporate strategy, business strategy, and functional strategy; strategy implementation; 
evaluation and control; case studies for business development 
464-101  กำรบัญชีกำรเงนิเบ้ืองต้น 3((3)-0-6)   
Fundamental Financial Accounting 
 ความหมายและวตัถุประสงคข์องการบญัชี ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี กรอบแนวคิด หลกัการและวธีิการ
บันทึกตามหลกัการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวนัทั่วไป การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การจัดท างบ
ทดลอง การปรับปรุงบญัชีและการปิดบญัชี การจดัท ากระดาษท าการ งบการเงินส าหรับกิจการใหบ้ริการ กิจการซ้ือขาย และ
กิจการอุตสาหกรรม ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 Definition and objectives of accounting; benefits of accounting information; conceptual framework; principles 
and methods of double-entry accounting; transactions recording in general journal; posting; trial balance; adjusting and 
closing entries; worksheet preparation; financial statements of service, merchandising and manufacturing business; value 
added tax system 
464-102 กำรบัญชีส ำหรับผู้ทีไ่ม่ใช่นักบัญชี 3((3)-0-6)   
 Accounting for non-Accountants 
 กระบวนการทางบญัชี  งบการเงินของกิจการบริการ  กิจการซ้ือขายสินคา้และกิจการอุตสาหกรรม  การวเิคราะห์
งบการเงิน ตน้ทุนการผลิตสินคา้ พฤติกรรมตน้ทุน  การวเิคราะห์จุดคุม้ทุนและการตดัสินใจ  
 Accounting process; financial statements of service merchandising and manufacturing  businesses; analysis of 
financial statements; manufacturing costs, cost behaviors; break-even point analysis and decision making 
464-103  ภำษีอำกรในชีวติประจ ำวนั 3((3)-0-6)   
 Taxation in Daily Life 
 แนวคิดการภาษีอากร วิธีการประเมินและการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและการหัก ณ ท่ีจ่าย  ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และภาษีอ่ืนๆ 
 Concept of taxation; tax assessment methods and methods of tax collection for personal income tax and 
withholding tax, corporate income tax, value added tax, specific business tax, excise tax, land and property taxes and other 
taxes 
464-111 หลกักำรบัญชีขั้นต้น 3((3)-0-6) 
 Principles of Accounting 
 ความหมาย วตัถุประสงคข์องการบญัชี  ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทาง
การเงิน พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 หลกัการบญัชีคู่ การบนัทึกรายการใน
สมุดรายวนัทัว่ไป  และสมุดรายวนัเฉพาะ  การผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท  บญัชีคุมและบญัชียอ่ย การจดัท างบทดลอง 
การปรับปรุงบญัชีและการปิดบญัชี การจดัท ากระดาษท าการ การจดัท างบการเงินส าหรับกิจการให้บริการ กิจการซ้ือขาย
สินคา้ และกิจการอุตสาหกรรม ภาษีมูลค่าเพ่ิม ระบบใบส าคญั และระบบเงินสดยอ่ย    



 Definition, objectives of accounting; benefits of accounting information; conceptual framework for financial 
reporting; Accounting Act B.E.2 5 4 3 ; Accounting Profession Act, B.E.2 5 4 7 ; double-entry accounting; transaction 
recording in  general journal and special journal; posting; controlling accounts and subsidiary ledgers; trial balance; 
adjusting and closing entries; worksheet preparation; financial statements preparation of service, merchandising and 
manufacturing businesses; value added tax; voucher system and petty cash system 
464-112  กำรบัญชีขั้นกลำง 1 3((3)-0-6) 
 Intermediate Accounting I  
 การจ าแนกประเภทของสินทรัพย ์การรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การตีราคา การดอ้ยค่า การจ าหน่ายจ่ายโอน การ
จดัแบ่งส่วนสินทรัพยเ์ป็นตน้ทุนและค่าใชจ่้ายตามหลกัการบญัชี การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การ
บญัชีเก่ียวกับเงินสด ลูกหน้ี ตัว๋เงินรับ สินคา้คงเหลือ เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ต้นทุนการกู้ยืม อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการ
ด าเนินงานท่ียกเลิก การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ และเกษตรกรรม โดยการสมัผสั
ประสบการณ์จากสถานประกอบการ และสะทอ้นคิด 
 Classification of asset types; recognition, measurement, valuation, impairment, dispensation of assets; 
capitalization cost as assets or expenses with respecting to accounting standards, presentation and disclosure in financial 
statements; accounting for cash, account receivables, note receivables, inventories, investment in debt and equity 
securities, property, plant and equipment, borrowing costs, investment property, intangible assets, non-current assets held 
for sale and discontinued operations, exploration for and evaluation of mineral resources, service concession 
arrangements, and agriculture; by gaining experience from real organizations and self reflections    
464-191  กำรจดักำรธุรกจิและธุรกจิระหว่ำงประเทศ 3((3)-0-6) 
 Business Management and International Business 
 ลกัษณะขององคก์รธุรกิจ บทบาทและหนา้ท่ีของการด าเนินงานประเภทต่างๆภายในองคก์รธุรกิจ กระบวนการ
การจดัการองคก์รโดยเนน้การวางแผน การจดัองคก์ร การจดัคนเขา้องคก์ร การสั่งการ และการควบคุม ความรู้พ้ืนฐานของ
ธุรกิจระหวา่งประเทศ บทบาท ความส าคญัและทฤษฏีของการคา้ระหวา่งประเทศ การลงทุนระหวา่งประเทศ และการเงิน
ระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและ
กฎหมาย ดา้นสงัคมและวฒันธรรม และดา้นเทคโนโลย ีการวางแผนกลยทุธ์เพ่ือการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 Characteristics of business organization; roles and duties of each operation function in business organization; 
organizational management process focusing on planning, organizing, human resource managing, ordering, and 
controlling; basic knowledge of international business; roles, importance, and theories of international trading, investment, 
and finance; business environment and business environmental analysis focusing on economic, political and legal, social 
and cultural, and technological issues; strategic planning for international business 
464-211 กำรบัญชีขั้นกลำง 2   3((3)-0-6) 
 Intermediate Accounting II 
หลกัการและวิธีการบญัชีเก่ียวกบัหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ การจ าแนกประเภท การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า การตี
ราคา การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล หน้ีสินทางการเงิน ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ผลประโยชน์
พนกังาน การบญัชีเก่ียวกบัหา้งหุน้ส่วนและบริษทั การจดัท าและการน าเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด การแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน ก าไรต่อหุน้ การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์และการจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจา้ของ 



 Accounting principles and practices for liabilities and owners’ equity including classification, valuation and 
measurement, presentation and disclosure; financial liabilities; provisions; contingent liabilities; employee benefits; 
accounting for partnership and company; financial statement preparation and presentation; cash flow statement; 
presentation and disclosure of financial instruments; earnings per share; share based payment arrangement and 
distributions of non-cash assets to owners 
464-212 กำรบัญชีขั้นสูง 1 3((3)-0-6) 
 Advanced Accounting I 
 รายไดจ้ากการท าสัญญากบัลูกคา้ การบัญชีส าหรับการฝากขาย การขายผ่อนช าระ ธุรกิจอสังริมทรัพย ์สัญญา
ก่อสร้าง สัญญาเช่า ส่วนงานด าเนินงาน ส านักงานใหญ่และสาขา กิจการไม่แสวงหาก าไร นโยบายการบัญชี การ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล   
 Revenue from customer contracts; accounting for consignment; installment sales; real estate business; 
construction contracts; leases; operating segments; head office and branch; non-profit organization; accounting policies, 
changes in accounting estimates and errors; accounting for government grants and disclosures of government assistance 
464-213 กำรบัญชีเฉพำะกจิกำร  3((2)-2-5) 
 Accounting for Specific Enterprises  
 ลกัษณะการด าเนินงานเฉพาะกิจการ การบญัชีและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงินของกิจการประเภท
ต่างๆ เช่น สถาบนัการเงิน การประกนัภยั ธุรกิจการเกษตร คลงัสินคา้ โรงแรม โรงพยาบาล กิจการสาธารณูปโภค ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์สหกรณ์ หรือกิจการใหบ้ริการอ่ืน โดยเลือกศึกษาประเภทของกิจการตามความสนใจของผูเ้รียน เรียนรู้โดย
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ สงัเกตพดูคุยกบันกับญัชีของสถานประกอบการประเภทต่างๆ  
 Characteristics of specific business operations; accounting procedures and internal control; preparation of 
financial statements for institutes such as financial institution, insurance business agricultural business, warehouse, hotel, 
hospital, public welfare, real estate, cooperative or other service business which are self-interested; learning by experience 
sharing and detailed observation of professional accountant practicing in different organizations 
464-214 กำรบริหำรกำรเงนิกำรคลงัภำครัฐ 3((2)-2-5) 
 Government Fiscal Management  
 หลกัการและนโยบายการบญัชีทั่วไปส าหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานและนโยบายการบญัชีภาครัฐ ระบบ
บริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผงับญัชีมาตรฐาน รายงานทางการเงิน การจดัท างบประมาณ การประเมิน
การลงทุนและโครงการภาครัฐ เรียนรู้โดยการศึกษาการท างานดา้นการบญัชีหน่วยงานภาครัฐ  
 General accounting principles and policies for public sector; public sector accounting standards and policies; 
electronic government fiscal management system; chart of account; financial reports; budgeting; project evaluation and 
public sector project; learning by studying  accounting department in a public sector 
464-221 กำรบัญชีต้นทุน   3((3)-0-6) 
 Cost Accounting 
 แนวคิดของการบญัชีตน้ทุน การจดัประเภทตน้ทุนและค านิยามท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการบนัทึกบญัชีและการควบคุม
วตัถุดิบ แรงงานทางตรงและค่าใชจ่้ายในการผลิต การปันส่วนค่าใชจ่้ายการผลิต ตน้ทุนตามฐานกิจกรรม ระบบบญัชีท่ีใช้
บนัทึกตน้ทุน ระบบบญัชีตน้ทุนงานสั่งท า ระบบบญัชีตน้ทุนช่วงการผลิต ตน้ทุนมาตรฐาน การบญัชีส าหรับเศษซาก ของ
เสียและของมีต าหนิ การบญัชีตน้ทุนผลิตภณัฑร่์วมและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ 



 Concepts of cost accounting; classification of costs and related definitions; accounting procedures; raw 
materials, labor and manufacturing overhead controls; cost allocation; activity-based costing; cost accounting systems; job 
order costing; process costing; standard cost; accounting for scraps, spoilage and defective goods; cost accounting of joint 
product and by-product  
464-222 กำรบัญชีบริหำร 3((2)-2-5) 
 Managerial Accounting  
  แนวคิดการบัญชีบริหาร จริยธรรมนักบัญชีบริหาร พฤติกรรมต้นทุน เทคนิคเชิงปริมาณในการวิเคราะห์
พฤติกรรมตน้ทุนและตวัผลกัดนัตน้ทุน การจดัการตน้ทุนฐานกิจกรรม การวิเคราะห์ตน้ทุน ปริมาณและก าไร การบริหาร
สินคา้คงเหลือ  การจดัท างบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม การวิเคราะห์ผลต่าง การบญัชีตามความรับผิดชอบ การ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน การวดัผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ การควบคุมคุณภาพ การใชข้อ้มูลทางการเงิน
และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน เพ่ือการตดัสินใจของผูบ้ริหาร โดยใชก้รณีศึกษาและสถานการณ์ในสถานประกอบการ 
เพื่อการวเิคราะห์และแกปั้ญหา 
 Managerial accounting concepts; ethics of managerial accountants; cost behaviors; quantitative techniques of 
cost behavior analysis and cost driver analysis; activity-based management; cost-volume-profit analysis; inventory 
management; budgeting for planning and control; variance analysis; responsibility accounting; performance measurement 
of segment operations; balanced scorecard; quality control; uses of financial and nonfinancial information for managerial 
decision making by using case studies and real business situations for analysis and problem solving 
464-241 เทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรบัญชีและธุรกจิ  3((2)-2-5) 
 Information Technology for Accounting and Business  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระบบเครือข่ายและระบบความปลอดภยัเครือข่าย จริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การใชซ้อฟตแ์วร์ส าเร็จรูปทางธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ ซอฟตแ์วร์ตาราง
ค านวณขั้นสูง ซอฟต์แวร์สถิติและการวิเคราะห์ขอ้มูล ซอฟต์แวร์ฐานขอ้มูล พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ี
ทนัสมยัในทางธุรกิจ โดยการสมัผสัประสบการณ์จากสถานประกอบการ และสะทอ้นคิด 
 Information and communication technology; network system and network security system; ethics for 
technology uses and related laws; the use of business software efficiently, advanced spreadsheet, statistics and data 
analysis, and database software; E-commerce; emerging technology for business; by gaining experience from real 
organizations and self reflections 
464-242 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี  3((2)-2-5) 
 Accounting Information System  
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการฐานขอ้มูล การ
ประมวลผลรายการคา้ในระบบงานบญัชี การออกแบบระบบการควบคุมภายใน วงจรยอ่ยของระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี ระบบวงจรรายได ้รายจ่าย การผลิต บญัชีแยกประเภท และวงจรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง XBRL การอธิบายขั้นตอนการปฏิบติั
ติงานโดยใชผ้งัทางเดินเอกสาร และผงัทางเดินขอ้มูล การควบคุมและรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ระบบสารสนเทศใน
องคก์ร โดยการสมัผสัประสบการณ์จากสถานประกอบการ และสะทอ้นคิด 
 Accounting information system analysis and design; database management applications; transaction process in 
accounting system; internal control system design; subsystems of accounting information system; revenue cycle system; 
expenditure cycle system; general ledger system; other related systems following by XBRL; workflow diagram; data 
control and security; organization information system; by gaining experience from real organizations and self reflections    



464-243 กำรวเิครำะห์และออกแบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบัญชีและธุรกจิ   3((2)-2-5) 
 Data Analysis and Database Design for Accounting and Business 
 อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการวิเคราะห์ขอ้มูลและการตดัสินใจ โครงสร้างขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
หลกัการพ้ืนฐานการจดัการฐานขอ้มูล การออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ การปรับใชฐ้านขอ้มูล 
การเขียน อ่าน แกไ้ข และลบขอ้มูลผ่านภาษาสอบถาม การดูแลและความปลอดภยัระบบฐานขอ้มูล ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
คลงัขอ้มูล และเหมืองขอ้มูล ซอฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูล ในการจดัการกบัขอ้มูลและฐานขอ้มูล ขอ้มูลขนาดใหญ่และการ
วเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่  
 Explain the benefits of information technology for data analysis and decision making; basic data structure; 
fundamental of database systems; relational database design; database deployment; database query languages; database 
administration and security; concept of data warehouse and data mining; database management software in dealing with 
data and databases; big data and big data analytics 
464-301 บัญชีเพ่ือกำรจดักำรทำงธุรกจิ 3((3)-0-6)   
 Management Accounting for Business 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 464-101 กำรบัญชีกำรเงนิเบ้ืองต้น 
 Prerequisite : 464-101 Fundamental Financial Accounting 
 การใชส้ารสนเทศทางการบญัชีเพ่ือการจดัการ พฤติกรรมตน้ทุน การบญัชีตน้ทุน การบญัชีตน้ทุนฐานกิจกรรม 
งบประมาณ ตน้ทุนมาตรฐาน การวเิคราะห์ตน้ทุน–ปริมาณ–ก าไร การบญัชีตามความรับผิดชอบ การจดัท ารายงานตามส่วน
งาน ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และการตดัสินใจเก่ียวกบังบประมาณลงทุน  
 Uses of accounting information system for management; cost behavior; cost accounting; activity-based 
costing; budgeting; standard cost; cost-volume-profit analysis; responsibility accounting; segment reporting; relevant costs 
for decision making; capital budgeting decisions 
464-311 กำรบัญชีขั้นสูง 2  3((3)-0-6) 
 Advanced Accounting II 
 การวดัมูลค่ายุติธรรม การบญัชีส าหรับการร่วมการงาน การบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจ การบัญชีส าหรับเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย การจดัท างบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การเปิดเผยเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการ
อ่ืน การบญัชีส าหรับรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
 Fair value measurement accounting; joint arrangements accounting; business combination accounting; 
accounting for investment in associates and subsidiaries; the preparation of consolidated financial statements; 
consolidated statement of cash flow; disclosure of interests in other entities; accounting for foreign currency transactions 
and translation of foreign currency financial statements; hedge accounting  
464-312 กำรบัญชีเพ่ือวสิำหกจิชุมชน  3((1)-4-4) 
 Accounting for Community Enterprises  
 การบญัชีการเงินและการภาษีอากรส าหรับวสิาหกิจชุมชน การใชข้อ้มูลทางบญัชีในการบริหารจดัการ โดยการ
จดัท าโครงงานเพ่ือแกไ้ขโจทยจ์ริงของวสิาหกิจชุมชน 
  Financial accounting and taxation for community enterprise; uses of accounting information for management; 
by preparing a project to solve the real community enterprise problems 
 
 



464-321 กำรบัญชีเพ่ือควำมรับผดิชอบต่อสังคม  3((2)-2-5) 
  Social Responsibility Accounting 
 แนวคิดและความส าคญัของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน อิทธิพลเชิงลบของการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการและกระบวนการจดัการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ การ
รวบรวม จดัท าและวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ประโยชน์และความยัง่ยืนทางธุรกิจท่ีไดรั้บจากความ
รับผิดชอบต่อสังคมทั้งท่ีเป็นตวัเลขทางการเงิน และไม่เป็นตวัเลขทางการเงิน การรับรู้รายการและการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบั
ความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ ววิฒันาการของการรายงานขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ แนวทางปฏิบติั
ตามมาตรฐาน ISO26000 
 Concepts and importance of sustainable development; negative influences of economic development on social 
and environmental aspects; corporate social responsibility concepts and processes; social and environmental cost 
collection, disclosure, and analysis; advantage and sustainability of business by corporate social responsibility in terms of 
financial and non-financial outcomes; recognition of accounting for corporate social responsibility; evolution of corporate 
social responsibility reporting; ISO26000 practices    
464-331 กำรสอบบัญชีและกำรให้ควำมเช่ือมัน่ 3((2)-2-5) 
 Auditing and Assurance  
 แนวคิดทัว่ไปและแม่บทส าหรับงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ของมาตรฐานการสอบบญัชี วิวฒันาการวิชาชีพการสอบ
บัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติเก่ียวกับการสอบบัญชี บทบาทจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชี 
ขอ้ตกลงในการรับงานสอบบญัชี การประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีและความมีสาระส าคญั การทุจริตและขอ้ผิดพลาด 
การวางแผนงานสอบบญัชี การตรวจสอบสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของผูถื้อหุ้น รายได ้และค่าใชจ่้าย การเลือกตวัอย่างใน
งานสอบบัญชี หลกัฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบบัญชีท่ี
ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ กระดาษท าการของผูส้อบบญัชี การควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี การใชบ้ริการหรือผลงาน
ของบุคคลอ่ืน  รายงานการสอบบญัชี การตรวจสอบและรายงานบริการเก่ียวเน่ือง โดยการสัมผสัประสบการณ์จากสถาน
ประกอบการ และสะทอ้นคิด 
 General concepts and frameworks of auditing standards; evolution of auditing professions; laws and 
regulations of auditing; ethical roles and responsibilities of auditors; terms of audit engagements; risk assessments in 
auditing; fraud and error; audit planning; vertification of assets, liabilities, owner's equity, revernues and expenses; audit 
sampling; audit documentation and other selective testing procedures; audit methods; process of audit procedures by 
computer; audit woring paper; audit quality control; audit report by gaining experience from real organizations and self 
reflections 
464-332 กำรตรวจสอบระบบสำรสนเทศและกำรตรวจสอบภำยใน 3((2)-2-5) 
 Information System Audit and Internal Audit 
 แนวคิดการควบคุมภายใน บรรษทัภิบาลและการก ากบักิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบ วตัถุประสงคแ์ละ
องคป์ระกอบของการควบคุมภายในตามหลกัของ COSO แนวคิดเก่ียวกบัการควบคุมตามหลกั COBIT วิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน ประเภทของงานตรวจสอบภายใน จริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพตรวจสอบภายใน การจดัองค์กรและการ
บริหารของฝ่ายตรวจสอบภายใน การจดัการความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร ขั้นตอนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน การประเมิน
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมท่ีส าคญัขององคก์ร การตรวจสอบท่ีใชร้ะบบคอมพิวเตอร์
ในการประมวลผลทางดา้นการบญัชี การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกนั การวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือของการ



ประมวลผลขอ้มูล เทคนิคและแนวการตรวจสอบระบบบัญชีท่ีใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมส าเ ร็จรูปในการ
ตรวจสอบ 
 Concepts of internal control; corporate governance; audit committee; objectives and components of internal 
control according to COSO concepts; concepts of control according to COBIT; internal control professional; types of 
internal control works; internal control standards and ethics; internal control organization and management; enterprise risk 
management; procedures of internal auditing; risk assessment and internal control; internal audit for important 
organizational activities; auditing of computerized accounting system; computer fraud and security policies; reliability 
analysis on the data processing system; computer auditing techniques and audit programs; audit software 
464-333 กำรบัญชีนิตเิวชและกำรวเิครำะห์ข้อมูล  3((2)-2-5) 
 Forensic Accounting and Data Analystics 
 ความหมาย แนวคิด และการพฒันารูปแบบการบัญชีนิติเวช ความแตกต่างระหว่างการบัญชีนิติเวชกับการ
ตรวจสอบทุจริต คุณสมบติัและหน้าท่ีความรับผิดชอบของนักบญัชีนิติเวช สถาบันวิชาชีพการบัญชีนิติเวช เทคนิคและ
วิธีการตรวจสอบ วิทยาศาสตร์ขอ้มูล การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป หรือโปรแกรมทางสถิติ เพื่อคน้หาและวิเคราะห์ชุดขอ้มูล
เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจเชิงการจดัการและช่วยในการตรวจสอบทุจริต 
 Definition, concepts, and development of forensic accounting; differences between forensic accounting and 
fraud detection; qualification, duties, and responsibilities of forensic accountant; professional institute of forensic 
accounting; audit techniques and procedures; use of software packages or statistical software for searching and analyzing 
data sets to assist managerial decision making and aid in fraud detection 
464-341 ชุดวชิำโปรแกรมออีำร์พเีพ่ืองำนบัญชี  6((2)-8-8) 
 Module: ERP Software for Accounting  
 แนวคิดเก่ียวกบัสถาปัตยกรรมของโปรแกรมอีอาร์พี การเลือกโปรแกรมอีอาร์พี โปรแกรมส าเร็จรูปวางแผน
ทรัพยากรในองค์กร (ERP) โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานทางการบญัชี การควบคุมภายใน วงจรย่อยของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี การบันทึกรายการคา้ ระบบงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นบญัชี การจดัท ารายงานและการวิเคราะห์โดยใช้
เทคโนโลยเีพื่อประกอบการตดัสินใจ  โดยค านึงถึงวงจรของระบบสารสนเทศทางการบญัชีและการควบคุมภายใน  
 Concepts of Enterprise Resource Planning (ERP) Software architectures; ERP Software selection; Enterprise 
resource planning software (ERP); software application in accounting; internal control; sub-cycles of accounting 
information system; transaction recording; other cycles of accounting information system; reporting and analysis by use of 
technology for decision making; in which considering accounting information system cycles and internal control 
464-351 ชุดวชิำภำษีเพ่ือผู้ประกอบกำร       6((3)-6-9) 
 Module: Taxation for Entrepreneur  
 การจดัตั้งกิจการเจา้ของคนเดียว ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีอากร บทบาทและหนา้ท่ีเก่ียวกบัภาษี หลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการของการจัดเก็บภาษีอากร การค านวณ การจัดท าและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย อนุสัญญาภาษีซ้อน ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต  
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัในการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษี ส าหรับกิจการเจา้ของคนเดียว วิธีการจดัตั้ง
กิจการนิติบุคคล หลกัเกณฑ ์วธีิการ การค านวณ การจดัท าและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย อนุสญัญาภาษีซอ้น ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทนัสมยัในการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีส าหรับนิติบุคคล ความแตกต่างระหวา่งก าไรสุทธิทางบญัชีและ
ก าไรสุทธิทางภาษีอากร การปรับปรุงก าไรสุทธิทางบญัชีเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร มาตรฐานการบญัชีเร่ืองภาษีเงินได ้



รายการยอ่ในงบการเงิน การประเมินนโยบายการบญัชีและภาษีอากร การบริหารภาษีอากร การตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบในการเป็นผูเ้สียภาษีอากรท่ีดี จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ผลกระทบต่อองคก์รและสงัคม เรียนรู้โดย
การสงัเกตและท างานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาสะทอ้นคิดแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
 Establishments of sole proprietorship business; introduction to taxation; roles and duties of taxes; principles, 
methods, calculation  and preparation of personal income tax; value added tax; specific business tax; stamp duty; 
withholding tax; double tax convention; customs duty; excise tax; the use of modern information technology for sole 
proprietorship taxation; establishment of juristic person; principles, methods, calculation and preparation of income tax 
for juristic person; value added tax; specific business tax; stamp duty; withholding tax; double tax convention; customs 
duty, excise tax; the use of modern information technology for juristic person taxation; differences between net profits in 
compliance with accounting principles and net profits subject to the revenue codes; adjustment from financial accounting 
income to taxable income; accounting standard of income taxes; accounting line items list; evaluation of accounting 
policy and taxation policy; tax management; awareness of taxpayer; accounting professional ethics; impact on 
organization and society; learning by observing and experiencing with related organization staffs and self reflections 
464-361  สัมมนำกำรสอบบัญชี 3((2)-2-5) 
 Seminar in Auditing  
 คน้ควา้ วิเคราะห์และอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้และความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในมาตรฐานการสอบบญัชี ปัญหา
และแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี โดยใชก้รณีศึกษา บทความและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษดา้นการสอบบญัชี และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 Researching, analysis and discussion to gain knowledge and deep understanding of auditing standards; 
problems and solutions of auditor practices by using case studies, articles and the other related documents in both national 
and international documents including interested special topics in auditing and professional ethics 
464-362 กำรจดักำรต้นทุนเชิงกลยุทธ์  3((2)-2-5) 
 Strategic Cost Management 
 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ แนวคิดการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การจัดการต้นทุนฐานกิจกรรม การวิเคราะห์
ความสามารถการท าก าไรของลูกคา้ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ตน้ทุนตลอดวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์การวิเคราะห์คู่เทียบ การ
บริหารแบบลีน การบญัชีส าหรับระบบการผลิตแบบทนัเวลา ตน้ทุนคุณภาพ ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม การวดัผลการด าเนินงาน
เชิงกลยทุธ์ โดยใชก้รณีศึกษาและสถานการณ์ในสถานประกอบการ เพ่ือการวเิคราะห์และแกปั้ญหา 
 Business level strategy; strategic cost management concepts; activity-based management; customer 
profitability analysis; value chain analysis; product life cycle costing; benchmarking; lean management; accounting for 
just-in-time production system; quality costs; environmental costs; strategic performance measurement by using case 
studies and real business situations for analysis and problem solving 
464-381 กำรฝึกงำนทำงกำรบัญชี 320 ช่ัวโมง 
 Accounting Internship  
 ปฏิบติังานในฐานะพนักงานฝึกงาน โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การท างานในวิชาชีพบัญชี ไม่น้อยกว่า 320 
ชัว่โมง เพ่ือน าความรู้ทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งมาประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์จริงและพฒันาทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
เช่น การติดต่อส่ือสาร การท างานเป็นทีม การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ เป็นตน้  



 Learning through experiencing as a trainee in the accounting professional work more than 320 hours to apply 
accounting concepts in real situations and developing accounting working skills such as communication skill, teamwork, 
problem solving and decision making etc. 
464-382 เตรียมสหกจิศึกษำ  1((0)-2-1) 
 Cooperative Education Preparation 
 แนวคิดและหลกัการของสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอน ระเบียบและขอ้บงัคบั ความรู้และเทคนิคในการ
สมคัรงาน การเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ มาตรฐานสากล การเขียนรายงานทางวิชาการและการน าเสนอ
ผลงาน การพฒันาบุคลิกภาพ จิตวทิยาส าหรับการท างาน 
 Concepts and principles of cooperative education; process and procedures; rules and regulations; knowledge 
and techniques of job application; enhancing professional skills and ethics; international standards; academic reports and 
presentations; personality development; psychology for work 
464-392 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรบัญชี 3((2)-2-5) 
 English for Accounting 
 ทกัษะการส่ือสาร การฟังและการพูดในบริบททางการบญัชีและการสอบบญัชี การเขียนรายงานภาษาองักฤษ
ส าหรับงานบญัชี ไดแ้ก่ รายงานผูส้อบบญัชี รายงานวิเคราะห์ทางการเงิน จดหมายทางธุรกิจ รายงานผูบ้ริหาร บทสรุปของ
ผูบ้ริหาร หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นตน้ 
 Communication skills, listening and speaking in accounting and auditing contexts, writing reports in English 
for accounting tasks, i.e. auditor report, financial analysis report, business letters, management report, executive summary, 
notes in financial reports  
464-400  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เนน้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ 
เขา้ถึง พฒันา เพ่ือประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
 The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles, understanding 
and development of King’s philosophy for the benefits of mankind  
464-411 รำยงำนกำรเงนิและกำรวเิครำะห์ 3((2)-2-5) 
 Financial Reporting and Analysis                
 รายงานการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทางการบญัชี การจดัท ารายงานแยกตามส่วนงาน  งบการเงินระหวา่งกาล 
รวมถึงขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน การประเมินนโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงิน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (NPAEs) ขั้นตอนและวธีิการในการวเิคราะห์งบการเงินเพ่ือประโยชน์ใน
การตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน โดยเนน้การใชก้รณีศึกษาและการวเิคราะห์งบการเงินจากสถานการณ์จริง 
 Financial reporting and financial information disclosure; segment reporting; interim financial statements 
inclduing non-finaicial information; the evaluation of accounting policies used for financial statement; financial reporting 
standards for non publicly accountable entities (NPAEs); procedures and methods of financial statement analysis to the 
users for decision makings; by emphasising on case studies and financial statements analysis from real situations 
 
 
 



464-421 กำรวำงแผนก ำไรและกำรควบคุม  3((2)-2-5) 
 Profit Planning and Control   
 บทบาทของการวางแผนก าไร และการควบคุม การวางแผนก าไรและการควบคุมโดยงบประมาณ การจัดท า
งบประมาณส าหรับธุรกิจผลิต ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ  โดยใชข้อ้มูลจริงจากสถานประกอบการ การรายงานและ
การวดัผลการปฏิบติังาน การวเิคราะห์ก าไร โดยใชก้รณีศึกษาและสถานการณ์ในสถานประกอบการ เพ่ือการวิเคราะห์และ
แกปั้ญหา 
 Roles of profit planning and control; profit planning and control budgeting; preparing budget for 
manufacturing merchandising and service businesses using real business data; reporting and performance measurement; 
profit analysis by using case studies and real business situations for analysis and problem solving 
464-461 กำรบูรณำควำมรู้ทำงด้ำนบัญชี   6((2)-8-8) 
 Accountancy Capstone  
 การบูรณาการความรู้ทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนและโครงสร้างทางธุรกิจ การด าเนินงาน การวางระบบ
บญัชี ออกแบบเอกสารและรายงาน การภาษีอากร การจดัท างบประมาณ และการจดัท ารายงานทางการเงิน ประเด็นต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจา้งงาน เพ่ือแกปั้ญหาของกิจการจริงตั้งแต่เร่ิมตน้การประกอบการจนส้ินสุดการประกอบกิจการ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน และเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานตามหวัขอ้ท่ีผูเ้รียนสนใจ โดยใชก้รณีศึกษาและสถานการณ์ในสถานประกอบการ 
เพ่ือการวเิคราะห์และแกปั้ญหา 
 Integration of the accounting knowledge relating to business planning and structuring, operations, accounting 
system design, documents and reports design, taxation, budgeting preparation, financial reporting preparation, and 
employment issues, to address real business problems from founding a business to liquidation with problem-based 
learning (PBL) and self-interested project based learning by using case studies and real business situations for analysis 
and problem solving 
464-462 สัมมนำกำรบัญชีกำรเงนิ 3((2)-2-5) 
 Seminar in Financial Accounting 
 การอภิปรายและวิเคราะห์แนวคิดทางบญัชีการเงินสมยัใหม่ การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีของไทยและ
มาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ การประยกุตใ์ชศ้าสตร์ทางบญัชีการเงินในการตดัสินใจเชิงธุรกิจ ปัญหาเก่ียวเน่ืองกบั
ประเด็นทางดา้นจริยธรรม ปัญหาเก่ียวกบัการบญัชีการเงินในเชิงลึก โดยมุ่งเนน้ความรู้ใหม่หรือประเด็นท่ีน่าสนใจ ผา่นการ
ใชก้รณีศึกษา บทความและเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการฝึกทกัษะการ น าเสนอขอ้มูลทั้งการเขียนและการน าเสนอ
ดว้ยวาจา 
 Discussion and analysis of contemporary accounting concepts; changes in Thai accounting and international 
accounting standards; application of financial accounting to make business decisions; professional ethical problems; in-
depth financial accounting problems; by focusing on new knowledge and interesting issues through case studies, articles 
and the other related documents including practising presentation skills in both writing and speaking 
464-463 สัมมนำกำรภำษีอำกร 3((2)-2-5) 
 Seminar in Taxation 
 การอภิปรายและวิเคราะห์ค าวินิจฉัยปัญหาภาษีอากรจากค าพิพากษาของศาล คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสรรพากรและในส่วนท่ีเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการส่งเสริมการลงทุน ขอ้ก าหนด
พระราชบญัญติัอนัเก่ียวเน่ืองกบันิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งประมวลรัษฎากรใหม่ท่ีบงัคบัใช ้



 Discussion and analysis of tax rulings from court’s orders; board committee of taxation; royal decree 
committee office; the Revenue Department and related parts of Thailand Board of Investment (BOI) Act; Industrial Estate 
Authority of Thailand Act including the new enforcement from the revenue codes 
464-464 สัมมนำเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรบัญชี 3((2)-2-5)  
 Seminar in Accounting Information System 
 การอภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชก้บัระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
และเทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชี โดยใชก้รณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 Problem discussion and analysis of information technology used in accounting information system and new 
technology in accounting  by case studies, articles and the other related documents 
464-471 กำรวจิยัทำงกำรบัญชี  3((1)-4-4) 
 Accounting Research  
 บทบาทและความส าคญัของการวจิยัทางการบญัชี จรรยาบรรณของนกัวจิยั กระบวนการวจิยั การเลือกหวัขอ้วจิยั 
การก าหนดปัญหาวิจยั ค  าถามวิจยัและวตัถุประสงคก์ารวิจยั การทบทวนวรรณกรรม การพฒันาสมมุติฐาน วิธีการวิจยั การ
วเิคราะห์ขอ้มูล ผลการศึกษา อภิปรายผลและสรุปผล โดยการจดัท าโครงงานเพ่ือแกไ้ขโจทยจ์ริงของสถานประกอบการหรือ
หน่วยงาน 
 Roles and importance of accounting research; ethics of researcher; research processes; topic selection; 
specification of research problem, question, and objective; review literature; hypothesis development; research methods; 
data analysis; study result; discussion and summary; by solving the real problems of business or organizations 
464-481  สหกจิศึกษำทำงกำรบัญชี  8(0-48-0) 
 Cooerative Education in Accounting  
 การศึกษางานและศึกษาระบบการท างานจริงทางดา้นวิชาชีพบญัชีในถานประกอบการ การปฏิบติังานเสมือน
พนกังานของสถานประกอบการรวามแลว้ไม่ต ่าวา่ 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดการพฒันาทกัาะ
ดา้นอาชีพจาการบูรณการความรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์การท างาน การประเมินผลการท างนโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา
ร่วมกบัสถานประกอบการในสัดส่วน 50:50 การน าเสนอและการจดัท ารายงานสรุปผลการท างานฉบบัสมบูรณ์ให้กบัสถาน
ประกอบการเม่ือส้ินสุดการปฏิบติังาน 
  Actual practice and learning how to work in accounting in organizations; as a staff member for at least 1 6 
weeks or one semester to develop occupational skills by intergrating knowledge learned in classes into working 
experience; assessment of student’s performance by advisors and related officers of organizations in proportion 5 0 :5 0 
presenting and writing a complete report for organizations upon the completion of work  
473-200 กำรบริหำรกำรเงนิ 3((3)-0-6)   
 Financial Management 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  464-101 กำรบัญชีกำรเงนิเบ้ืองต้น 
 Prerequisite  :  460-101 Fundamental Financial Accounting 
 เป้าหมายของการบริหารการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวยีน การท างบลงทุนภายใตค้วามไม่แน่นอน การจดัหา
เงินทุนและตน้ทุนของเงินทุน ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน นโยบายจ่ายเงินปันผล การประเมินมูลค่ากิจการ การบริหารกิจการ
แบบมุ่งเนน้คุณค่า การควบรวมกิจการ 



 Goals of financial management; working capital management; capital budgeting under uncertainty; the theory 
of capital structure; financing and cost of capital; dividend policy; corporate valuation; value-based management; and 
mergers and acquisitions 
820-100  รักษ์โลก รักษ์เรำ  2((2)-0-4)  
 Save Earth Save Us 
 หลกัการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม และปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้ งสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่าง
สร้างสรรค ์ทนัสมยัและยัง่ยนื  
 Concept for creative, sustainable, and environmental friendly living, survival, and adaptation in the changing 
environment, science and technology, and society including environmental awareness raising with up-to-date edutainment 
for young generation 
874-293  กฎหมำยธุรกจิ 3((3)-0-6)   
 Business Law 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ีวกบักฎหมายและการประกอบธุรกิจ การเลือกรูปแบบองคก์รธุรกิจ ไดแ้ก่   
ห้างหุ้นส่วนสามญั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั ภาษีและการวางแผนภาษี การไดม้าซ่ึงสินเช่ือทาง
ธุรกิจ กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายสัญญา เช่น ซ้ือขาย 
เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ ยืม เช็ค จา้งท าของ ตวัแทน นายหนา้ กฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนัทางธุรกิจ เช่น ค ้าประกนั จ านอง จ าน า 
ความรับผิดขององคก์รธุรกิจ กฎหมายปกครองท่ีเก่ียวกบัการไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการและการระงบัขอ้พิพาททาง
ธุรกิจ  
 General introduction to the essential legal aspects for business administration, choosing a business type such 
as general partnerships, limited partnerships, limited companies, public limited companies, taxes and tax planing, business 
finance, labour laws, intellectual property (IP) laws, information and technology law, contract law such as sale, hire of 
property, hire-purchase, loan, cheques, hire of services, agency, brokerage, law on business security such as suretyship, 
mortgage, pledge, liability of business organizations, administrative law and licensing for business operation, and settling 
business disputes  
876-102  หลกัเศรษฐศำสตร์พื้นฐำนและกำรประยุกต์ใช้ 3((3)-0-6) 
 Principles of Economics and Application 
 แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่นและการประยกุตใ์ช ้เศรษฐศาสตร์
สาธารณะ ตน้ทุนการผลิต และโครงสร้างตลาด แนวคิด พ้ืนฐานดา้นเศรษฐศาสตร์มหภาค  
ตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐกิจในระยะยาว การเงินการธนาคาร นโยบายการคลงัและการเงิน และเศรษฐกิจใน
ระยะสั้น การคา้และการเงินระหวา่งประเทศ  
 Principles of microeconomics: market forces of supply and demand, elasticity and its application, economics 
of the public sector, costs of production, and market structure; principles of macroeconomics: macroeconomic variables, 
real economy in the long run, money and the banking system, monetary and fiscal policies, and output in the short run; 
international trade and monetary system 
 
 
 



895-001  พลเมืองทีด่ ี 2((2)-0-4) 
 Good Citizens 
 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อสงัคมในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาค การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม 
 Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; equality; living 
together in a multicultural society 
950-102  ชีวติทีด่ ี 3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 
 ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความสุขของชีวติ การเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย การ
ท างานอยา่งเป็นทีม การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ ทกัษะการส่ือสารและการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นสงัคมพหุลกัษณ์ 
 Various multi cultures; happiness of life; understanding and acceptance of the difference and variousness; 
team work; live in peace; communication skills and creative solving the problems in multiple pattern society 
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